
Витяг: 

ПРОТОКОЛ  № 5 

засідання Ради адвокатів Хмельницької області 

 

м. Хмельницький                                                                                             14 квітня 2021 року  

 

                             Початок:   14 :  00 год.  

                                                 закінчено:    16 :  10 год. 

 

                                                                             Присутні: Вагіна Н.А. (голова Ради), Терлич В.Г., 

                                                                                                Чулкова Н.К., Кручініна Н.С., Возняк А.Г., 

                                                                     Клюка В.Ф., Сітніков А.В. 

 

                                                                Відсутні:    Кулабіна М.Ю., 

                                                                За участі:   Демʼянової В.І., Сорокопуда А.О. 

   
    

Порядок денний: 

1. Розгляд звітів  про результати стажування: 

1.1.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Куцого Сергія Васильовича 

(керівник стажування – адвокат Возняк Аля Гюндузовна).  

1.2.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Стецюк Тетяни Леонідівни 

(керівник стажування – адвокат Барилюк Оксана Антонівна).  

1.3.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Крамар Аліни Володимирівни 

(керівник стажування – адвокат Підлісний Олег Володимирович).  

1.4.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Красносельської Світлани 

Олександрівни (керівник стажування – адвокат Оксанюк Анатолій Петрович).  

1.5.  Розгляд звіту про результати стажування стажиста Дорофеєвої Наталії Іванівни 

(керівник стажування – адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович).  

2. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

2.1.  Розгляд заяви Довгополої Катерини Андріївни. 

2.2.  Розгляд заяви Артемчук Тетяни Вікторівни.  

2.3.  Розгляд заяви Білоус Наталії Миколаївни. 

3. Розгляд других поточних звітів стажистів:  
3.1.  Розгляд звіту стажиста Комара Івана Васильовича (керівник стажування - адвокат 

Гвоздій Валентин Анатолійович).  

3.2.  Розгляд звіту стажиста Бессонова Олександра Володимировича (керівник 

стажування - адвокат Самбір Ольга Євгенівна).  

3.3.  Розгляд звіту стажиста Манзяк Юлії Юріївни (керівник стажування - адвокат 

Підлісний Олег Володимирович).  

4. Розгляд заяви Талалая Андрія Славомировича про видачу свідоцтва про право на 

зайняття адвокатською діяльністю без проходження стажування. 

5. Розгляд заяви стажиста Комара Івана Васильовича про зупинення стажування. 

6. Розгляд питання про поворот виконання постанови Львівського апеляційного 

адміністративного суду від 28.11.2017 р. у справі № 822/1309/17 та рішення Ради 

адвокатів Хмельницької області № 17-6/17  від 13.12.2017 року «Про виконання 

постанови Львівського апеляційного адміністративного суду від 28.11. 2017 

року». 

7. Розгляд питання про скасування рішення про направлення на стажування 

Вжешневського  Олександра Валерійовича.  

8. Інше. 

 

1. Розгляд звітів про результати стажування.  

1.1. Розгляд звіту стажиста Куцого Сергія Васильовича (керівник стажування 

- адвокат Возняк Аля Гюндузовна). 

1.1. Вирішили:       
Задовольнити заяву Куцого Сергія Васильовича, відкласти розгляд звіту про результати 

стажування стажиста Куцого Сергія Васильовича на засідання Ради адвокатів 

Хмельницької області 14 травня 2021 року о 13 год. 00 хв. Доручити секретарю ради 

Кручініній Н.С. направити стажисту Куцому С.В. повідомлення про наступне засідання 



ради адвокатів регіону з пропозицією надання відомостей про останнє місце роботи. 

 

1.2. Розгляд звіту стажиста Стецюк Тетяни Леонідівни (керівник стажування 

- адвокат Барилюк Оксана Антонівна). 

1.2. Вирішили:       
Задовольнити заяву Стецюк Тетяни Леонідівни, відкласти розгляд звіту про результати 

стажування стажиста Стецюк Тетяни Леонідівни на засідання Ради адвокатів 

Хмельницької області 14 травня 2021 року о 13 год. 00 хв. Доручити секретарю ради 

Кручініній Н.С. направити стажисту Стецюк Т.Л. повідомлення про наступне засідання 

ради адвокатів регіону з пропозицією надання відомостей про останнє місце роботи. 

 

1.3. Розгляд звіту стажиста Крамар Аліни Володимирівни (керівник 

стажування - адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

1.3. Вирішили:       
У задоволенні заяви стажиста Крамар Аліни Володимирівни про розгляд звіту про 

результати стажування за її відсутності відмовити, відкласти розгляд звіту про результати 

стажування стажиста Крамар Аліни Володимирівни на засідання Ради адвокатів 

Хмельницької області 14 травня 2021 року о 13 год. 00 хв. Доручити секретарю ради 

Кручініній Н.С. направити стажисту Крамар А.В. повідомлення про наступне засідання 

ради адвокатів регіону з пропозицією надання відомостей про останнє місце роботи. 

 

1.4. Розгляд звіту стажиста Красносельської Світлани Олександрівни 

(керівник стажування - адвокат Оксанюк Анатолій Петрович). 

1.4. Вирішили:      

Затвердити звіт Красносельської Світлани Олександрівни про результати стажування для 

отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Видати Красносельській Світлані Олександрівні в день складання Присяги адвоката 

України, Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Складання Красносельською Світланою Олександрівною Присяги адвоката України 

перед Радою  адвокатів Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 14 травня 2021 

року./повний текст рішення додається/. 

 

1.5. Розгляд звіту стажиста Дорофеєвої Наталії Іванівни (керівник 

стажування - адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович). 

1.5. Вирішили:      

Затвердити звіт Дорофеєвої Наталії Іванівни про результати стажування для отримання 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Видати Дорофеєвій Наталії Іванівні в день складання Присяги адвоката України, 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.         

Складання Дорофеєвою Наталією Іванівною Присяги адвоката України перед Радою  

адвокатів Хмельницької області призначити о 13 год. 00 хв. 14 травня 2021 року./повний 

текст рішення додається/. 

 

2. Розгляд заяв про направлення на стажування: 

2.1. Розгляд заяви Довгополої Катерини Андріївни про направлення на 

стажування до адвоката Мазура Андрія Петровича. 

2.1. Вирішили:  

Видати Довгополій Катерині Андріївні направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Довгополої К.А. строком на 6 (шість) місяців призначити 

адвоката Мазура Андрія Петровича (свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю № 546, видане 01.08.2011 року Хмельницькою  обласною КДКА, згідно 

відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у Хмельницькій 

області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Довгополої К.А. 

Встановити наступні строки подання стажистом Довгополої К.А. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових 

документів згідно Програми стажування та індивідуального плану стажування, складених 

у відповідні періоди стажування та інші матеріали стажування:   

        -  перший поточний звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців 



стажування; 

        - другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення чотирьох 

місяців стажування. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

Стажисту Довгополій К.А.,   не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1800,00 грн. 

(10% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про 

призначення стажування)   на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код 

ЄДРПОУ 38488439, рахунок № UA 623209840000026009210281016 в АТ «ПроКредит 

Банк», МФО 320984); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 3600,00 грн. 

(20% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про 

призначення стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 

39029210, рахунок № UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 

325365); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі  3000,00 

грн.(50% від однієї мінімальної заробітної плати станом на день подання особою заяви 

про призначення стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код 

ЄДРПОУ 39029210, рахунок № UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», 

МФО 325365). 

Адвокату Мазуру А.П.. 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Довгополої 

К.А, надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування; 

- укласти зі стажистом договір на керівництво стажуванням та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/. 

 

2.2. Розгляд заяви Артемчук Тетяна Вікторівна про направлення на 

стажування до адвоката Сорокопуда Андрія Олександровича.  

2.2. Вирішили:  

Видати Артемчук Тетяні Вікторівні направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.   

Керівником стажування Артемчук Тетяни Вікторівни строком на 6 (шість) місяців 

призначити адвоката Сорокопуда Андрія Олександровича (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 847, видане 27.10.2012 року Хмельницькою  обласною 

КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у 

Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Артемчук Т.В. 

Встановити наступні строки подання стажистом Артемчук Т.В. Раді адвокатів 

Хмельницької області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових 

документів згідно Програми стажування та індивідуального плану стажування, складених 

у відповідні періоди стажування та інші матеріали стажування:   

        -  перший поточний звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців 

стажування; 

        - другий поточний звіт - не пізніше трьох робочих днів після закінчення чотирьох 

місяців стажування. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

Стажисту Артемчук Т.В.,  не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1800,00 грн. 

(10% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про 

призначення стажування) на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код 

ЄДРПОУ 38488439, рахунок № UA 623209840000026009210281016 в АТ «ПроКредит 

Банк», МФО 320984); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 3600,00 грн. 

(20% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про 

призначення стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 

39029210, рахунок № UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 

325365); 



         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі  3000,00 

грн.(50% від однієї мінімальної заробітної плати станом на день подання особою заяви 

про призначення стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код 

ЄДРПОУ 39029210, рахунок № UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», 

МФО 325365). 

Адвокату Сорокопуду А.О. 

-  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Артемчук 

Т.В., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування; 

- укласти зі стажистом договір на керівництво стажуванням та надати його Раді  адвокатів 

Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/.     

 

2.3. Розгляд заяви Білоус Наталії Миколаївни про направлення на 

стажування до адвоката Сітнікова Андрія Володимировича.  

2.3. Вирішили:  

Видати Білоус Наталії Миколаївни направлення для проходження стажування для 

отримання особою свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.  

Керівником стажування Білоус Наталії Миколаївни строком на 6 (шість) місяців 

призначити адвоката Сітнікова Андрія Володимировича (свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № 256, видане 19.10.2002 року Хмельницькою  обласною 

КДКА, згідно відомостей, що містяться в ЄРАУ робоче місце адвоката знаходиться у 

Хмельницькій області).  

Затвердити індивідуальний план стажування Білоус Н.М. 

Встановити наступні строки подання стажистом Білоус Н.М. Раді адвокатів Хмельницької 

області поточних звітів про проходження стажування з копіями  правових документів 

згідно Програми стажування та індивідуального плану стажування, складених у 

відповідні періоди стажування та інші матеріали стажування:   

        -  перший поточний звіт – протягом трьох робочих днів після закінчення двох місяців 

стажування; 

        - другий поточний звіт - не пізніше  трьох робочих днів після закінчення чотирьох 

місяців стажування. 

Стажування розпочинається з дня отримання адвокатом – керівником стажування 

направлення на стажування. 

Стажисту Білоус Н.М.,  не пізніше дати початку стажування, сплатити: 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 1800,00 грн. 

(10% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про 

призначення стажування) на рахунок Національної  асоціації адвокатів України (код 

ЄДРПОУ 38488439, рахунок № UA 623209840000026009210281016 в АТ «ПроКредит 

Банк», МФО 320984); 

         - внесок на забезпечення заходів з проходження стажування  в розмірі 3600,00 грн. 

(20% від трьох мінімальних заробітних плат станом на день подання особою заяви про 

призначення стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 

39029210, рахунок № UA 973253650000002600101607834  в ПАТ «Кредобанк», МФО 

325365); 

         - внесок за доповнення даних у ЄРАУ про стажиста адвоката в розмірі  3000,00 грн. 

(50% від однієї мінімальної заробітної плати станом на день подання особою заяви про 

призначення стажування) на рахунок Ради адвокатів Хмельницької області  (код ЄДРПОУ 

39029210, рахунок № UA 973253650000002600101607834 в ПАТ «Кредобанк», МФО 

325365). 

Адвокату Сітнікову А.В. 

       -  упродовж трьох робочих днів з дня отримання направлення на стажування Білоус 

Н.М., надати  Раді адвокатів Хмельницької області  письмове повідомлення про дату 

початку стажування; 

       - укласти зі стажистом договір на керівництво стажуванням та надати його Раді  

адвокатів Хмельницької області для реєстрації./повний текст рішення додається/.   

   

3. Розгляд других поточних звітів стажистів.  

3.1. Розгляд поточного звіту стажиста Комара Івана Васильовича (керівник 

стажування адвокат Гвоздій Валентин Анатолійович). 

3.1. Вирішили:       



Затвердити другий поточний звіт стажиста Комара Івана Васильовича про проходження 

217 годин стажування за період з 16 січня по 15 березня 2021 року./повний текст 

рішення додається/. 

 

3.2. Розгляд поточного звіту стажиста Бессонова Олександра 

Володимировича (керівник стажування – адвокат Самбір Ольга Євгенівна). 

3.2. Вирішили:       

Затвердити поточний звіт Бессонова Олександра Володимировича  про проходження 220 

годин стажування за період з 01.02.2021р. по 31.03.2021р./повний текст рішення 

додається/. 

 

3.3. Розгляд поточного звіту стажиста Манзяк Юлії Юріївни (керівник 

стажування – адвокат Підлісний Олег Володимирович). 

3.3.Вирішили:       

Затвердити 2-й поточний звіт Манзяк Юлії Юріївни про проходження 163 годин 

стажування, 40 годин юридичної практики, за період з 19.01.21 р. по 18.03.21 р./повний 

текст рішення додається/. 

 

4. Розгляд заяви Талалая Андрія Славомировича про звільнення від 

проходження стажування та видачу Свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю.  

4. Вирішили : 

Видати Талалаю Андрію Славомировичу, в день складання Присяги адвоката України,  

Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю. 

Складання Талалаєм Андрієм Славомировичем Присяги адвоката України перед Радою 

адвокатів Хмельницької області призначити о 13.00 годині 14 травня  2021 року за 

адресою: м.Хмельницький, вул.Зарічанська,5/3, оф.801./повний текст рішення 

додається/. 

 

5. Розгляд заяви стажиста Комара Івана Васильовича про зупинення 

стажування.   

5. Вирішили : 

Зупинити стажування Комара Івана Васильовича у адвоката Гвоздія Валентина 

Анатолійовича  за заявою стажиста Комара І.В. від 18 березня 2021 року. 

Сумарний облік часу стажування Комара Івана Васильовича за період стажування з 16 

листопада 2020 року по 15 березня 2021 року  становить: 4 місяця календарного часу, 433 

години робочого часу, з яких 30 годин робочого часу становить заняття стажистом 

юридичною практикою./повний текст рішення додається/. 

 

6. Розгляд питання про поворот виконання постанови Львівського 

апеляційного адміністративного суду від 28.11.2017 року у справі № 

822/1309/17 та рішення Ради адвокатів Хмельницької області № 17-

6/17  від 13.12.2017 року «Про виконання постанови Львівського 

апеляційного адміністративного суду від 28.11. 2017 року». 

6. Вирішили:           
1. Здійснити поворот виконання  постанови Львівського апеляційного адміністративного 

суду від 28 листопада 2017 року у справі № 822/1309/17 за позовом Козачок Ірини 

Сергіївни до Ради адвокатів Хмельницької області про визнання протиправними та 

скасування рішень, зобов’язання вчинити дії. 

2. Здійснити поворот виконання  рішення Ради адвокатів Хмельницької області № 17-6/17  

від 13 грудня 2017 року «Про виконання постанови Львівського апеляційного 

адміністративного суду від 28.11. 2017 року». 

3. Анулювати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ХМ № 

000126 видане 21 грудня  2017 року  Козачок Ірині Сергіївні на підставі рішення  Ради 

адвокатів Хмельницької області № 17-6/17 від 13 грудня 2017 року   та посвідчення 

адвоката України  Козачок Ірини Сергіївни № 000134  видане 21 грудня 2017 року. 

4. Виключити з Єдиного реєстру адвокатів України відомості про адвоката Козачок Ірину 

Сергіївну. 

5.  Розмістити  у газеті «Голос України» та  на офіційному  сайті  Ради адвокатів 

Хмельницької області повідомлення про анулювання свідоцтва про право на заняття 



адвокатською діяльністю  Козачок Ірини Сергіївни серії ХМ № 000126 видане  21 грудня  

2017 року  на підставі рішення  Ради адвокатів Хмельницької області № 17-6/17  від 13 

грудня 2017 року та посвідчення адвоката України Козачок Ірини Сергіївни №000134  

видане  21 грудня 2017 року./повний текст рішення додається/. 

 

7. Розгляд заяви Вжешневського Олександра Валерійовича про  скасування 

рішення про направлення на стажування.  

7. Вирішили:  

Скасувати рішення Ради адвокатів Хмельницької області № 4 – 3.2/21 від 10 березня 2021 

року про направлення Вжешневського Олександра Валерійовича на стажування, 

призначення керівника стажування, затвердження індивідуального плану стажування та 

встановлення строків подання поточних звітів про проходження стажування. 

Анулювати направлення на стажування ХМ № 000005 від 12 березня 2021 року. 

Повернути Вжешневському Олександру Валерійовичу документи додані ним до заяви про 

направлення на стажування від 02 березня 2021 року. /повний текст рішення додається/.     

 

 

Голова Ради адвокатів Хмельницької області            /підпис/                                Вагіна Н.А.  

 

Секретар Ради адвокатів Хмельницької області           /підпис/                        Кручініна Н.С.  

        

 

 

  


